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บทคดัย่อ 

หน่วยงานทหารเป็นหน่วยงานส าคัญมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการพิทกัษ์รักษาเอกราชและ

ความม่ันคงจากภัยคุกคามต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซ่ึงการรักษาความปลอดภัยสถานที่

ของหน่วยงานทหารเป็นส่วนหน่ึงที่มีความจ าเป็นอย่างย่ิง เพ่ือการเตรียมความพร้อมทุกสถานการณ์ 

ในการเฝ้าระวังที่ต้ัง ดูแลคลังอาวุธยุทธโธปกรณ์มิให้เกิดความสูญหาย ซ่ึงในปัจจุบันได้มีการจัดระบบ

เข้าเวรรักษาความปลอดภัย โดยการบริหารจัดการอยู่ในรูปแบบของเอกสารค าสั่ง โดยแจ้งเวียนให้

ก าลังพลทราบล่วงหน้าประมาณ 15 วัน – 1 เดือน ซ่ึงที่ผ่านมาก าลังพลบางคนมีภารกิจหน้าที่หลาย

ด้านจึงท าให้ลืมการเข้าเวร รวมทั้งขาดการแจ้งเตือนเป็นระยะ จึงท าให้เกดิความเสยีหายต่อหน่วยงาน

ทหาร และส่งผลกระทบถึงความมั่นคงในภาพรวมของประเทศ ซ่ึงจากการตรวจสอบองค์กรต่าง ๆ ใน

ปัจจุบันพบว่าได้มีระบบแจ้งเตือนกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการนัดหมายการประชุมเพ่ือย า้เตือนให้มา

ประชุมตรงตามวันเวลาที่ก  าหนด ซ่ึงมีการแจ้งเตือนไปยังอีเมล์และสามารถเปิดในโทรศัพทมื์อถือสมาร์ท

โฟนได้ ท าให้เกดิความสะดวก รวดเรว็ 

ดังน้ัน จึงมีความคิดริเร่ิมในการคิดค้นและพัฒนาระบบการแจ้งเตือนการเข้าเวรรักษา

ความปลอดภัย เพ่ือใช้ภายในหน่วยงานทหารของกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เป็น

หน่วยต้นแบบควบคู่ไปกบัระบบเอกสารที่ใช้อยู่เดิมโดยจะพัฒนาเป็นระบบเวบ็แอพพลิเคช่ัน สามารถ

รองรับการเปิดผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟน โดยระบบจะมีการแจ้งเตือนให้ข้าราชการที่เข้าเวรรักษาความ

ปลอดภัยทราบเม่ือเจ้าหน้าที่บันทกึข้อมูลการเข้าเวรเข้าสู่ระบบ และมีการแจ้งเตือนอัตโนมัติ จ านวน 
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1 คร้ัง ก่อนเข้าเวร 1 วัน เพ่ือเตือนให้ข้าราชการทราบ ส าหรับการเตรียมความพร้อมด้านเคร่ืองแบบ 

อาวุธ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ส าหรับการเข้าเวรรักษาความปลอดภัย  

ผลการทดสอบระบบบริหารจัดการเวรสามารถแจ้งเตือนไปที่อเีมล์ผู้เข้าเวรและเกบ็ข้อมูล

การเข้าเวร-ออกเวร รวมทั้งการรายงานข้อมูลการเข้าเวรประจ าวัน/เดือนได้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ที่ต้ังไว้ 

 

ABSTRACT 

Security duty is an essential part of any military unit, in order to be prepared for any 

unforeseen circumstances. Currently there is a duty management system through the use of paper 

documents, by circulating the personnel approximately 15 – 30 days in advance, however 

personnel are not subjected to a single duty, which in some cases, duty duties will clash with one 

another, or in some cases personnel may forget about their duty due to lack of periodic reminders, 

as a result will cause damage to the military unit, which would may ultimately affect the overall 

stability of the county. Different organizations have various notification for their activities, such 

as meeting appointments to remind the user the meeting date and time, such systems will alert to 

the users email, and can be opened by the use of smart phones, this results in the convenience 

and reliability as well as the accessibility for the user.  

Due to the lack of technology within the Department of Information and Space 

Technology Department, I propose to develop a security alert system for those on duty. The 

project is a prototype which will be used alongside the paper-based approach. The system will 

alert personnel whom are required to be on duty, the personnel will be notified once one day in 

advanced about their upcoming duty, to prepare their uniforms, weapons, and equipment for their 

duty.  

The results concluded that the system is able to alert the user through their email, 

and record the monthly duty information according to the set objectives.  

 

1. บทน า 

หน่วยงานทหารเป็นหน่วยงานส าคัญที่รับผิดชอบด้านความม่ันคงใน การพิทกัษ์รักษาเอก

ราชและความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรจากภัยคุกคาม  ทั้งภายนอกและภายในราชอาณาจักร 

ปราบปรามการกบฏและการจลาจล ซ่ึงการก าหนดระเบียบปฏบัิติเพ่ือรักษาความปลอดภัยสถานที่ของ

หน่วยงานทหารให้มีความจ าเป็นอย่างย่ิงในการเตรียมความพร้อมทุกสถานการณ์ ซ่ึงการเข้าเวรรักษา



ความปลอดภัย จึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นในการเฝ้าระวังที่ต้ัง และดูแลอาวุธยุทโธปกรณ์มิให้เกิด

ความสูญหายและเตรียมความพร้อม เมื่อเกิดภัย ทั้งน้ี ในปัจจุบันหน่วยงานทหารได้มีการจัดระบบ

เข้าเวร โดยเป็นเอกสาร แจ้งเวียนให้ก าลังพลทราบค าสั่งการเข้าเวรรักษาความปลอดภัย ล่วงหน้า

ประมาณ 15 วัน – 1 เดือน เม่ือวันที่ข้าราชการที่เข้าเวรกจ็ะด าเนินการเซน็ช่ือเข้าเวร ข้าราชการที่ออก

เวรก็จะเซ็นช่ือออกเวรพร้อมกับบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ที่ เกิดข้ึนในระหว่างเข้าเวร หลังจากน้ัน

เจ้าหน้าที่กจ็ะน ารายงานผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง และน าเอกสารจัดเกบ็ในตู้เอกสาร ซ่ึงที่ผ่านมาก าลัง

พลบางคนมีภารกิจหน้าที่หลายด้านจึงท าให้ลืมการเข้าเวรและขาดระบบการแจ้งเตือนการแจ้งเตือน

เป็นระยะ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมเวรไม่สามารถตรวจสอบข้าราชการที่เข้าเวรได้ จึงเป็นส่วนหน่ึงที่ท  า

ให้เกดิความเสยีหายต่อหน่วยงานทหาร และส่งผลกระทบถึงความมั่นคงในภาพรวมของประเทศ ทั้งน้ี

จากการตรวจสอบองค์กรต่างๆ ในปัจจุบันพบว่าได้มีระบบแจ้งเตือนกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการนัด

หมายการประชุมเพ่ือย า้เตือนให้มาประชุมตรงตามวันเวลา ที่ก  าหนด  

ดังน้ัน จึงมีความคิดริเร่ิมในการคิดค้นและพัฒนาระบบการแจ้งเตือนการเข้าเวรรักษา

ความปลอดภัย เพ่ือใช้ภายในหน่วยงานทหาร กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เป็น

หน่วยต้นแบบควบคู่ไปกบัระบบเอกสารที่ใช้อยู่เดิมโดยจะพัฒนาเป็นระบบเวบ็แอพพลิเคช่ัน สามารถ

รองรับการเปิดผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟน โดยระบบจะมีการแจ้งเตือนให้ข้าราชการที่เข้าเวรรักษาความ

ปลอดภัยทราบเม่ือเจ้าหน้าที่บันทกึข้อมูลการเข้าเวรเข้าสู่ระบบ และมีการแจ้งเตือนอัตโนมัติ จ านวน 

1 คร้ัง ก่อนเข้าเวร 1 วัน เพ่ือเตือนให้ข้าราชการทราบ ส าหรับการเตรียมความพร้อมด้านเคร่ืองแบบ 

อาวุธ และอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับการเข้าเวรรักษาความปลอดภัย โดยมีขอบเขตงานวิจัยดังน้ี 

1. ผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบข้อมูลก าลังก าลังพล และเหตุการณ์ที่เข้าเวรได้ 

2. เจ้าหน้าที่ควบคุมเวรรักษาความปลอดภัยสามารถบันทกึข้อมูลข้าราชการเข้าระบบและ

แจ้งเตือนผ่านอเีมล์ไปยังข้าราชการ 

3. เจ้าหน้าที่ควบคุมเวรสามารถค้นหา ติดตาม ข้อมูลข้าราชการที่เข้าเวร 

4. เจ้าหน้าที่ควบคุมเวรสามารถพิมพ์รายงานข้อมูลก าลังพลที่เข้าเวรประจ าวัน เพ่ือรายงาน

ผู้บังคับบัญชาได้ 

5. ข้าราชการที่เข้าเวรได้รับทราบข้อมูลการเข้าเวรผ่าน Application mail ในสมาร์ทโฟน 

ก่อนเข้าเวร และบันทกึข้อมูลการเข้าเวร ออกเวร เข้าสู่ระบบได้ 

6. ข้าราชการที่เข้าเวรสามารถยืนยันตัวตนพร้อมถ่ายรูปไปยังระบบเพ่ือแจ้งให้ระบบทราบ

สถานะ การเข้าเวรผ่านคอมพิวเตอร์ที่ต้ังไว้ ณ สถานที่เข้าเวร 

 

 

 



2. แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ เพ่ือช่วยในการพัฒนาระบบแจ้ง

เตือนการเข้าเวรรักษาความปลอดภัยของกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เกิดความ

เข้าใจในรายละเอยีดและแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

2.1 งานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

จากการค้นคว้างานวิจัยที่มีความคล้ายคลึงกับ งานวิจัยของผู้พัฒนาน้ันสามารถแบ่ง

ออกเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับ การพัฒนาระบบบริหารจัดการจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ โดยใช้โปรโตคอล 

POP3 และ SMTP, ระบบค้นหาและแจ้งเตือนการใช้งานอินเทอร์เนต็ที่ผิดประเภท, การพัฒนาระบบ

การแจ้งเตือนด้วยอีเมล์โดยใช้ซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัส และระบบบริหารจัดการก าลังพลประจ า

กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม ดังน้ี 

1. ไกรลาศ บ า รุงชาติ  พ.ศ. (2560) การพัฒนาระบบบริหารจัดการจดหมาย

อเิลก็ทรอนิกส ์โดยใช้โปรโตคอล POP3 และ SMTP ผู้พัฒนาได้พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลของ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเวบ็แอพพลิเคช่ันโดยใช้โปรโตคอล POP3 และ SMTP ช่วยเพ่ิมความ

สะดวกในการเข้าถึงและจัดการข้อมูลของจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์จากเคร่ืองเมล์เซิร์ฟเวอร์ที่แตกต่าง

กนั ระบบได้ออกแบบและพัฒนาจากภาษา PHP เป็นภาษาในการโปรแกรม ส าหรับการจัดการ  

ข้อดีของงานวิจัยคือ ผู้ใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  สามารถเปิดอ่านจดหมาย

อิเลก็ทรอนิกส์ หรือ จัดการข้อมูลจากหลายๆ เมล์เซิร์ฟเวอร์ ผ่านเวบ็แอพพลิเคช่ันที่พัฒนาข้ึน และ

เพ่ิมความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลในการเปิดอ่านจดหมายอิ เล็กทรอนิกส์จาก หลายๆ เมล์

เซิร์ฟเวอร์ ผ่านเวบ็แอพพลิเคช่ันที่พัฒนาข้ึน  

ข้อจ ากัดของงานวิจัยคือ กรณีที่มีการโหลดไฟล์แนบ (File Attachment) ที่มากับจดหมาย

อเิลก็ทรอนิกส ์ระบบมีความล่าช้าอยู่บ้างในกรณีที่ไฟล์น้ันมีขนาดใหญ่ ควรต้องใช้โปรแกรมช่วยโหลด 

เพ่ือเพ่ิมความเร็ว ในการโหลดข้อมูล ระบบยังไม่สามารถเช่ือมต่อได้กับเมล์เซิร์ฟเวอร์ไดทุกเมล์

เซิร์ฟเวอร์ เน่ืองจากระบบ ความปลอดภัยและการอนุญาตของจากตัวเมล์เซิร์ฟเวอร์น้ัน ๆ  

2. ศิรปัฐช์ บุญครอง (2556) ระบบค้นหาและแจ้งเตือนการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ผิด

ประเภท เป็นการพัฒนาระบบค้นหาและแจ้งเตือนการใช้งาน อินเทอร์เนต็ที่ผิดประเภท เน่ืองจาก

ระบบปัจจุบันที่มีอยู่เช่น โปรแกรม SARG, MySAR, Light Squid, Endian Proxy Viewer, Smooth 

wall Proxy Viewer มีจุดด้อยในเร่ืองของการสืบค้นข้อมูล การแจ้งเตือน ผู้ดูแลระบบได้รับรายงานที่

ไม่เป็นเวลาปัจจุบันและความปลอดภัยในการเข้าดู รายงานเน่ืองจากไม่มีระบบป้องกัน ซ่ึงระบบที่

พัฒนาขึ้ นช่วยลดปัญหาดังกล่าวและช่วยอ านวย ความสะดวกให้แก่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายในการเฝ้า

ติดตามการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเคร่ืองลูกข่าย ระบบแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนของการ

จัดการผู้ใช้งาน ส่วนการค้นหาข้อมูลการใช้ งานอินเทอร์เนต็ ส่วนของการแสดงรายงาน  ส่วนของการ



แจ้งเตือนผ่านอีเมล์ และส่วนของประวัติ การเข้าใช้งานระบบ ผู้ดูแลระบบสามารถค้นหาข้อมูลการใช้

งานอินเทอร์เน็ตของเคร่ืองลูกข่ายได้ จากการระบุเง่ือนไขคือ ช่วงวัน เวลา ขนาดไฟล์ ชนิดไฟล์ 

หมายเลขไอพีแอดเดรสและรหัสผู้ใช้งานได้ โดยมีการแสดงรายงานสรุปการใช้งานประจ าวันและ

ประจ าเดือน  

ข้อดีของงานวิจัยคือ ระบบสามารถสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ดูแลระบบในด้านการใช้งาน

อนิเทอร์เนต็ภายในเครือข่ายเนต็เวิร์ค รวมทั้ง สามารถตรวจสอบพฤติกรรมการใช้งาน และยังสามารถ

น าไปวางแผนในการป้องกันปัญหาที่เกิด จากมีผู้ใช้งานบางส่วนเข้าใช้งานอินเทอร์เนต็ จนส่งผลให้

อนิเทอร์เนต็ล่าช้าจนถึงใช้งานบางบริการไม่ได้ 

ข้อจ ากัดของงานวิจัยคือ เพ่ือให้ได้การท างานที่มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว ควรแยก

ระบบค้นหาและแจ้งเตือน การใช้งานอนิเทอร์เนต็ที่ผิดประเภทออกจากเคร่ือง Proxy Server เพ่ือลด

ภาระการท างานของเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ได้ จึงส่งผลให้ระบบประมวลผลได้รวดเรว็ขึ้น 

3. นางสาวพลอยพรรณ สอนสุวิทย์ (2555) การพัฒนาระบบการแจ้งเตือนด้วยอีเมล์

โดยใช้ซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัส เป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการ Email แบบกลุ่มอตัโนมัติ โดย

ใช้ CMS Joomla ร่วมกับส่วนขยาย Jnews Extension เป็นระบบ Application ส าหรับควบคุมการส่ง

เมล์ โดยเป็นสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี STMP ในการรับส่ง Email โดยระบบมีความสามารถแจ้งเตือน

อีเมล์โดยใช้ซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัสที่มีประสิทธิภาพและรองรับการขยายตัวของบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยที่ต้องการใช้งานในอนาคต และเป็นการเพ่ิมช่องทางการสื่อสารให้กบับุคลากรในองค์กร

ให้สามารถรับข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งเป็นการประหยัดงบประมาณ 

ขอดีของงานวิจัย ระบบสามารถรับข้อมูลข่าวสารจากระบบที่พัฒนาได้เป็นอย่างดี ระยะเวลา

ให้การรับ Email มีความใกล้เคียงกันมากและการแสดงผลเหมือนกันที่ประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกันทุก

ประการ 

ข้อจ ากัดของงานวิจัยคือ ระบบไม่สามารถรองรับกับระบบในมหาวิทยาลัย เช่น การ

เช่ือมต่อกบัระบบ Active Director เพ่ือให้สามารถดึง Email เข้าสู่ระบบได้เองทนัท ีเมื่อมีการเพ่ิม ลบ 

หรือแก้ไข ควรมีการปรับเปล่ียนเพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติบางประการ 

4. จ่าอากาศเอกหญิง พชรมล ทอดสนิท (2559) ระบบบริหารจัดการก าลังพลประจ า

กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็น

ระบบบริหารจัดการก าลังพลส าหรับการเข้าร่วมพิธีงานส าคัญต่าง ๆ มิให้ซ ้าซ้อนกับเวรรักษาความ

ปลอดภัยหรือภารกจิอื่น ๆ  

ข้อดีของงานวิจัยคือ ข้าราชการมีความม่ันใจ ไม่ต้องปฏบัิติภารกจิงานที่ซ้อนกนั 

ข้อจ ากัดของงานวิจัยคือ ขาดเทคโนโลยีระบบการแจ้งเตือนล่วงหน้าเพ่ือให้ข้าราชการได้

รับทราบข้อมูลการเข้าเวรรักษาความปลอดภัยหรืองานด้านอื่น ๆ 



3. การออกแบบและการพฒันาระบบ 

 การด าเนินการศึกษาระบบบริหารจัดการเวรรักษาความปลอดภัยของ กรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและอวกาศกลาโหม น้ัน มีวัตถุประสงค์ เพ่ือบริหารจัดการระบบเวรรักษาความปลอดภัย

ของ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม ที่อยู่ในรูปแบบเอกสารให้อยู่ในรูปฐานข้อมูล มี

การจัดเกบ็ข้อมูลที่เป็นระบบ สามารถสืบค้น รายงานข้อมูลในรูปแบบที่ทนัสมัย และแก้ไขปัญหาการ

ลืมการเข้าเวรได้ โดยน าข้อมูลการเข้าเวรแบบเดิมในรูปแบบเอกสารมาท าการมาวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนา

ระบบงานใหม่ให้อยู่ในรูปฐานข้อมูล ได้แก่ 

3.1 การศึกษาระบบเดิม 

ได้ท าการศึกษาระบบการท างานเดิม โดยเป็นการแจ้งเตือนข้าราชการให้รับทราบการเข้าเวร

เป็นเอกสาร ซ่ึงเม่ือมีค าสั่งเวรออกมา จะมีเจ้าหน้าที่ แผนกก าลังพลจะเวียนค าสั่งให้หน่วยงานในสังกัด

ทราบล่วงหน้าก่อนเข้าเวร ประมาณ 15 วัน ถึง 30 วัน หลังจากน้ันเจ้าหน้าควบคุมเวร แผนกก าลังพล

จะน าค าสั่งเวรเกบ็เข้าแฟ้มเอกสารและจัดเกบ็เข้าตู้เกบ็เอกสาร ดังน้ันก าลังพลที่ทราบการเข้าเวร เมื่อ

ถึงก าหนดการเข้าเวรกจ็ะไปเข้าเวรตามที่ก  าหนด ในเวลา 09.00 น. และเขียนหลักฐานในสมุดเวรเพ่ือ

ยืนยันการเข้าเวร และเขียนหลักฐานการออกเวร ในเวลา 09.00 น. ในวันถัดไป เมื่อครบขั้นตอนการ

เข้าเวร เจ้าหน้าที่ควบคุมเวรกจ็ะน าสมุดเวร รายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบ และน าเกบ็เข้าตู้ เอกสาร 

รายละเอยีดตามรูปที่ 1 

 

 
 

รูปที่ 1 แผนภาพกระบวนการท างานระบบเวรรักษาความปลอดภัยระบบเดิม 

 

3.2 วิเคราะหแ์ละออกแบบระบบใหม่ 

ระบบจะมีการแจ้งเตือนผ่าน Email ซ่ึงปัจจุบันข้าราชการทุกคน จะมีในแอพพลิเคช่ัน 

Gmail บนมือถือทุกคน เมื่อมีค าสั่งการเข้าเวรออกมา ระบบ กจ็ะมข้ีอความแจ้งเตือนไปที่ แอพพลิเคช่ัน 



Gmail บนมือถือของข้าราชการ ที่เข้าเวร และที่ลงทะเบียนไว้กับระบบ โดยให้ก าลังพลกดยืนยันเพ่ือ

รับทราบ การเข้าเวรยาม ระบบกจ็ะท าการบันทกึเกบ็ข้อมูล หลังจากน้ันก่อนเข้าเวร 1 วัน 

ระบบจะแจ้งเตือนไปยังมือถือก าลังพลอีก 1 คร้ัง และก าลังพลกดยืนยันเพ่ือรับทราบการเข้าเวร เมื่อ

วันเข้าเวร ก าลังพลที่เข้าเวรยามกท็ าการ Login เข้าระบบจากโปรแกรมหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดย

กรอกรหัส พร้อมกับถ่ายรูป เพ่ือยืนยันการเข้าเวรไปยังระบบ ซ่ึงท าให้เจ้าหน้าที่ก  าลังพลสามารถ

ตรวจสอบผ่านระบบได้โดยตรง รายละเอยีดตามรูปที่ 2 

 

 
 

รูปที่ 2 แผนภาพกระบวนการท างานระบบเข้าเวรรักษาความปลอดภัยระบบใหม่ระบบบริหารจัดการ

เวรรักษาความปลอดภัย 

 

3.3 ซอฟแวรแ์ละฮารด์แวรใ์นการพฒันาระบบ Web Application  

  1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

   ฮาร์ดแวร์  

    คอมพิวเตอร์ Notebook, โทรศัพทม์ือถือ, กล้อง Webcam 

   ซอฟแวร์ 

    ระบบปฏบัิติการ Windows 2010 64-bit Operation System, XAMPP PHP 

Version 5.2, MySQL Version 5.1, Visual Studio Code, Macromedia Dreamweaver, Java Script, 

Application Gmail 

 



 
 

รูปที่ 3 ซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ในการพัฒนาระบบ Web Application 

จากรูปที่ 3 เป็นการพัฒนาระบบโดยใช้โปรแกรม Visual studio code ในการพัฒนาเขียน

ระบบภาษา PHP โดยจัดเกบ็ข้อมูลอยู่ในรูปแบบฐานข้อมูล MySQL และใช้ Template Bootstrap ใน

การพัฒนาร่วมกับภาษา PHP เพ่ือให้รองรับทุกอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แทบ็เลต็ โดยมี

การทดการส่งเมล์ไปที่สมาร์ทโฟนเพ่ือแจ้งเตือนการเข้าเวร และคอมพิวเตอร์ ณ สถานที่เข้าเวรเพ่ือใช้

ในการทดสอบการเข้าเวร ออกเวร พร้อมกับถ่ายรูปเกบ็ไว้เป็นหลักฐานการก าหนดผู้เข้าใช้งานจาก

ระบบเวร ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชา, ผู้ควบคุมเวรรักษาความปลอดภัย และข้าราชการที่เข้าเวร 

รายละเอยีดตามรูปที่ 4  

 
 

รูปที่ 4 Use Case Diagram การก าหนดสทิธิ์ผู้เข้าใช้งานจากระบบเวร 



ขั้นตอนการท างานของระบบ 

ประกอบด้วย ผู้ควบคุมเวรรักษาความปลอดภัย, ข้าราชการที่เข้าเวร, ระบบ, การเข้าเวร, 

การออกเวร โดยเมื่อผู้เข้าเวรบันขึ้นข้อมูลค าสั่งการเข้าเวรเข้าสู่ระบบ กจ็ะท าการแจ้งเตือนด้วยอีเมล์

ทันทีไปยังข้าราชการที่เข้าเวร เม่ือข้าราชการที่เข้าเวรได้รับอีเมล์แจ้งเตือนกจ็ะท าการรับทราบจาก 

Link ที่ส่งไป ระบบกจ็ะเปล่ียนสถานะว่าผู้เข้าเวรรับทราบแล้ว และก่อนเข้าเวร 1 วันระบบจะท าการ

แจ้งเตือนไปอีก 1 คร้ัง ผู้เข้าเวรกยื็นยันรับทราบตาม Link ในอีเมล์ และเข้าเวรบันทึกข้อมูลการ

เข้าเวร ออกเวรผ่านระบบ ผู้ควบคุมเวรกจ็ะเหน็ข้อมูลผ่านระบบ หลังจากน้ันให้ท าการ report ข้อมูล

เพ่ือรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รายละเอยีดตามรูปที่ 5 

 
 

รูปที ่5 ล าดับขั้นตอนการท างานของระบบ (Sequence diagram) 

 

4. การทดสอบระบบ 

 การทดสอบระบบเวรรักษาความปลอดภัย ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ดังน้ี 

   1) ทดสอบการบันทกึข้อมูลข้าราชการเข้าสู่ระบบ รวมถึงการ ค้นหา ลบ แก้ไข ข้อมูล 

   2) ทดสอบการเลือกรายช่ือข้าราชการที่เข้าเวร และเม่ือท าการบันทกึ ระบบจะต้องส่งเมล์แจ้ง

เตือนข้าราชการที่เข้าเวรรักษาความปลอดภัย 

   3) ทดสอบผลการแจ้งเตือนแบบอตัโนมัติก่อนเข้าเวรรักษาความปลอดภัย 1 วัน 

   4) ทดสอบผลการยืนยันรับทราบการเข้าเวรฯ จ านวน 2 คร้ัง (ด้วยเจ้าหน้าที่ 1 คร้ัง และ

ระบบแจ้งเตือนอตัโนมัติ 1 คร้ัง) 

   5) ทดสอบการบันทกึข้อมูลการเข้าเวร 

  6) ทดสอบการบันทกึข้อมูลการออกเวร 

   7) ทดสอบการรายงานข้อมูลการเข้าเวร  



  8) ทดสอบความถูกต้องกราฟแสดงผลการเข้าเวร (เหตุการณ์ปกติ, เหตุการณ์ไม่ปกติ) 

รวมทั้ง Log เกบ็ข้อมูลการเข้าเวร 

 

 
  

รูปที่ 6 หน้าจอการเข้าสู่ระบบ 

 

จากรูปที่ 6 ให้ผู้ใช้ท าการ Login เข้าสู่ระบบ โดยกรอก Username : หมายเลขประจ าตัว

ข้าราชการ และ Password : รหัสประจ าตัวประชาชน ทั้งน้ี การเข้าสู่ระบบคร้ังแรก ให้ผู้เข้าเวรท าการ

เปล่ียนแปลง Password ให้มีความปลอดภัยและจ าได้  

 

 
 

รูปที่ 7 หน้าจอภาพรวมการท างานของระบบ 

 จากรูปที่ 7 ภาพรวมของระบบ มีส่วนการท างานที่ส าคัญ ประกอบด้วย 3 ส่วน  

 (1) ส่วนข้อมูลก าลังพล (เพ่ิม ค้นหา แก้ไข ลบ จัดเกบ็ข้อมูลก าลังพล) 

 (2) ส่วนการควบคุมเวร (แจ้งเตือน, บันทกึข้อมูลการเข้าเวร, บันทกึข้อมูลการออกเวร) 

 (3) ส่วนการรายงานข้อมูล (กราฟแสดงผล, เหตุการณ์ข้อมูลการเข้าเวรทั้งหมด) 

 

 



 
 

รูปที่ 8 หน้าจอการเพ่ิมข้อมูลก าลังพลเข้าสู่ระบบ 

 

 จากรูปที่ 8 การบันทกึข้อมูลข้าราชการเข้าสู่ระบบ ค้นหา ลบ แก้ไข อพัเดตข้อมูล, เพ่ิมข้อมูล

กองงาน, เพ่ิมข้อมูลยศทหาร 

  

 
 

รูปที่ 9 ข้อมูลก าลังพลเข้าสู่ระบบ 

 

จากรูปที่ 9 ข้อมูลข้าราชการหลังจากการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบเพ่ือน าไปสู่การเลือก

รายช่ือส าหรับการแจ้งเตือนการเข้าเวรต่อไป ประกอบด้วย ยศ , ช่ือ-สกุล, หมายเลขประจ าตัว, 

ต าแหน่ง, กองงาน, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์, เพศ, รูปภาพ และสามารถแก้ไข หรือลบข้อมูลได้เมื่อมี

การปรับย้ายต าแหน่งและเล่ือนช้ันยศ 

 

 



 
 

รูปที่ 10 แสดงการเลือกรายช่ือเข้าเวรรักษาความปลอดภัย 

 

จากรูปที่ 10 เมื่อเจ้าหน้าทไีด้รับค าสั่งการเข้าเวรประจ าเดือน จะท าการเข้าสู่ระบบเลือก

รายช่ือตามค าสั่งเวร พร้อมกับเลือกวันที่เข้าเวรและบันทกึข้อมูล เม่ือบันทกึข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะ

ท าการส่งอเีมล์แจ้งเตือนไปตามรายช่ือในค าสั่งเวร 

 
 

ภาพที่ 11 แสดงผลการส่งเมล์แจ้งเตือนไปยังก าลังพลที่เข้าเวรรักษาความปลอดภัย 

 

จากภาพที่ 11 หลังจากเลือกรายช่ือเข้าเวรเรียบร้อยระบบจะท าการ แจ้งเตือนไปยังอีเมล์

ข้าราชการที่เข้าเวรทนัท ีโดยข้ึนสถานะสแีดง รอการยืนยันรับทราบการเข้าเวร 

การควบคุมการเข้าเวรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ระบบจะมีหน้าต่างตารางการแจ้ง

เตือนการเข้าเวร โดยมีสีสถานะเพ่ือให้ทราบ โดยหน้าต่างน้ี จะประกอบด้วยสถานการณ์ท างานของ

ระบบ รายละเอยีดตามรูปที่ 12 



 
 

รูปที่ 12 สถานะของระบบ 

 

 
 

รูปที่ 13 แสดงการแจ้งเตือนไปที่อเีมล์ของก าลังพลที่เข้าเวร 

 

จากรูปที่ 13 หลังจากเลือกรายช่ือเข้าเวรเรียบร้อยระบบจะท าการแจ้งเตือนไปยังอีเมล์

ข้าราชการที่เข้าเวร โดยเป็นการแจ้งเตือนจ านวน 2 คร้ัง โดยคร้ังแรกจะด าเนินการแจ้งเตือนทนัทเีมื่อ

เจ้าหน้าที่บันทกึข้ึนมูลเข้าสู่ระบบ และระบบ จะท าการแจ้งเตือนอตัโนมัติก่อนเข้าเวร 1 วัน ซ่ึงการแจ้ง



เตือนทั้งสองคร้ัง ข้าราชการจะกด Link ตามที่อีเมล์ที่ส่งไป เพ่ือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเวรทราบ

สถานะการรับทราบการเข้าเวร 

 

 
 

รูปที่ 14 การบันทกึข้อมูลยืนยันการเข้าเวร ออกเวร 

 

จากรูปที่ 14 เมื่อผู้เข้าเวรได้ท าการ Login เข้าสู่ระบบตั้งแต่เวลา 09.00 น. ขึ้นไป และ

ท าการบันทกึข้อมูลการเข้าเวร พร้อมรูปถ่าย ณ สถานที่เข้าเวรรักษาความปลดภัย และเมื่อออกเวรให้

ท าการ Login เข้าสู่ระบบตั้งแต่เวลา 09.00 น. ขึ้ นไป ในวันออกเวร และท าการบันทึกข้อมูลยืนยัน

การออกเวร พร้อมรูปถ่าย ณ สถานที่ออกเวรรักษาความปลดภัย ซ่ึงข้อมูลที่ต้องท าการบันทกึในการ 

ออกเวร ประกอบด้วย เลือก สถานการณ์เข้าเวร “เหตุการณ์ปกติ หรือ เหตุการณ์ไม่ปกติ” ในกรณี

เหตุการณ์ไม่ปกติ ให้ท าการบันทึกข้อมูลในช่องหมายเหตุ โดยมีใจความ “เมื่อเวลา....ได้เกิด

เหตุการณ์...และได้ด าเนินไปแล้วอย่างไร” และท าการบันทกึข้อมูลเพ่ือเกบ็เข้าสู่ระบบต่อไป  

 

 
ภาพที่ 15 แสดงข้อมูลการเข้าเวรออกเวร 

 



จากรูปที่ 15 เป็นการรายงานข้อมูลการเข้าเวร โดยข้อมูลทั้งหมดในการรายงานประกอบ

ด้วย วันที่เข้าเวร, วันที่ออกเวร, ยศ ช่ือ – นามสกุล, หมายเลขประจ าตัว, เหตุการณ์, เข้าเวรแทน, 

เกี่ยวข้องกบัค าสั่งที่, รูปภาพประกอบการเข้าเวร และรูปภาพประกอบการออกเวร โดยมีช่องการเลือก

วันที่ ที่เจ้าหน้าที่จะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมกับสามารถร้ินออกมาเป็นเอกสารได้ โดย

ปกติจะรายงานประจ าวัน วงรอบ 1 เดือน และวงรอบ 1 ปี  

 
 

ภาพที่ 16 แสดงกราฟข้อมูลเวรรักษาความปลอดภัย 

 

จากรูปที่ 16 การแสดงผลข้อมูลแบบกราฟการเข้าเวร (เหตุการณ์ปกติ, เหตุการณ์ไม่

ปกติ) รวมทั้ง Log การเกบ็ข้อมูลเวรรักษาความปลอดภัย โดยกราฟจะแสดงแบบภาพรวม 12 เดือน 

และสามารถเลือกแสดงแบบรายเดือนได้ ซ่ึงข้อมูล Log การเข้าเวรจะเกบ็ข้อมูล ประกอบด้วย วันที่

เข้าเวร, วันที่ออกเวร, ยศ ช่ือ – นามสกุล, หมายเลขประจ าตัว, เหตุการณ์, เข้าเวรแทน, ค าสั่งที่  

การทดสอบประสทิธภิาพ และวิเคราะห์ผลการท างานของระบบ 

ได้ท าการทดสอบระบบเพ่ือหาประสิทธิภาพเวลาในการท างานส าหรับการส่งเมล์แจ้ง

เตือนก าลังพลที่เข้าเวรรักษาความปลอดภัย เป็นการทดสอบ 45 คร้ัง แบ่งเป็น 3 ชุดการทดสอบ โดย

เป็นการเลือกรายช่ือผู้เข้าเวรเรียงล าดับตั้ งแต่ 1 คน ถึง 15 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพเวลา 

ในการท างาน ทลีะ1 คร้ัง ซ่ึงผลการทดสอบการส่งเมล์แจ้งเตือนรายละเอยีดดังน้ี 

 ส่งเมล์ ต้ังแต่คนที่ 1 เรียงล าดับไป จนถึงคนที่ 15 โดยคร้ังที่ 1 ทดสอบทั้งหมด

จ านวน 15 คร้ัง มีค่าเฉล่ียเป็น 3.45 วินาท ี

 ส่งเมล์ ต้ังแต่คนที่ 1 เรียงล าดับไป จนถึงคนที่ 15 โดยคร้ังที่ 2 ทดสอบทั้งหมด 

จ านวน 15 คร้ัง มีค่าเฉล่ียเป็น 3.475 วินาท ี

 ส่งเมล์ ต้ังแต่คนที่ 1 เรียงล าดับไป จนถึงคนที่ 15 โดยคร้ังที่ 3 ทดสอบทั้งหมด 

จ านวน 15 คร้ัง มีค่าเฉล่ียเป็น 3.458 วินาท ี

 



ผลการทดสอบระบบด้านประสิทธิภาพเวลาในการท างานเพ่ือส่งเมล์แจ้งเตือนก าลังพลที่

เข้าเวรรักษาความปลอดภัย จ านวน 3 ชุดการทดสอบ สรุปได้ว่า ระบบใช้เวลาในการส่งเมล์เฉล่ียต่อคน 

3.46 วินาท ีรายละเอยีดตามรูปที่ 17 

 

 

 
ภาพที่ 17 ผลประสิทธภิาพเวลาการแจ้งเตือนการเข้าเวร 

 

5 สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 

จากทดสอบระบบในด้านต่างๆ แล้วน้ัน พบว่าระบบเวรรักษาความปลอดภัย กรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม สามารถท างานได้ตามขอบเขตงานวิจัยที่ก  าหนดไว้ดังน้ี 

1. ผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบข้อมูลก าลังก าลังพล และเหตุการณ์ที่เข้าเวรได้ 

2. เจ้าหน้าที่แผนกก าลังพลสามารถบันทึกข้อมูลก าลังพลเข้าระบบและแจ้งเตือนผ่าน

อเีมล์ไปยังก าลังพลที่มีรายช่ือตามค าสั่งเวรได้ 

3. เจ้าหน้าที่แผนกก าลังพลสามารถค้นหาข้อมูลก าลังพลที่เข้าเวรจากระบบได้ 

4. เจ้าหน้าที่แผนกก าลังพลสามารถพิมพ์รายงานข้อมูลก าลังพลที่เข้าเวรประจ าเดือน เพ่ือ

รายงานผู้บังคับบัญชา 



5. ก าลังพลที่เข้าเวรได้รับทราบข้อมูลการเข้าเวรผ่าน Application Gmail ในมือถือ ก่อนการ

เข้าเวร 1 วัน และสามารถบันทกึรับทราบการเข้าเวรยามไประบบ 

6. ก าลังพลที่เข้าเวรสามารถยืนยันตัวตนไปยังระบบเพ่ือแจ้งให้ระบบทราบสถานะ การเข้าเวร

ยาม ผ่านคอมพิวเตอร์ที่ต้ังไว้ ณ สถานที่เข้าเวร 

เมื่อพิจารณาผู้ใช้งานระบบ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ควบคุมเวร 

และก าลังพลที่เข้าเวร ในด้านการใช้งานระบบ การบันทึกข้อมูลการเข้า – ออกเวร การติดตาม

สถานการณ์เข้าเวร และการรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา ส่วนใหญ่ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจกับระบบ

และให้ข้อแนะน าเพ่ิมเติมซ่ึงสามารถอภิปรายได้ดังน้ี 

1. ผู้บังคับบัญชา มีความพึงพอใช้กับระบบที่จัดท าข้ึน โดยจะเป็นประโยชน์ส าหรับการ

ควบคุมบริหารจัดการเวรที่ดี ลดกระดาษ และการค้นหาที่ ยุ่งยาก รวมถึงไม่สามารถน าข้อมูลไป

วิเคราะห์ในรูปแบบต่าง ๆ ต่อได้ ซ่ึงระบบที่จัดท าข้ึนท าให้สามารถทราบสถานะก าลังพลที่เข้าเวรได้

ตลอดเวลา มีการเกบ็ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล สามารถตรวจสอบข้อมูลการเข้าเวรย้อนหลังได้รวดเร็ว 

รวมทั้งการค้นหา และรายงาน มีความสะดวก และยังสามารถน าไปวิเคราะห์เป็นผลการปฏบัิติงานของก าลัง

พลได้อกีด้วย จึงเหน็ควรให้พัฒนาเป็นต้นแบบและขออนุมัติใช้ในหน่วยงานต่อไป  

2. เจ้าหน้าที่ควบคุมเวร มีความพึงพอใช้กบัระบบที่จัดท าข้ึน ซ่ึงสามารถติดตามสถานะผู้

เข้าเวร และการรายงานข้อมูลการเข้าเวรที่สะดวกและรวดเรว็ รวมถึงลดขั้นตอนการปฏบัิติงานโดยไม่

ต้องเดินเกบ็เอกสาร – ส่งเอกสาร ณ สถานที่เข้าเวร สามารถตรวจสอบได้ทางคอมพิวเตอร์ 

3. ก าลังพลที่เข้าเวร มีความพึงพอใช้กับระบบที่จัดท าข้ึน ซ่ึงท าให้มีความม่ันใจวันและ

เวลาในการปฏบัิติหน้าที่ที่ถูกต้อง มีการแจ้งเตือนป้องกันการลืมเข้าเวรรักษาความปลอดภัย รวมทั้ง

ระบบบริหารจัดการเวรมีปฏิทินรายช่ือ ผู้เข้าเวรในวงรอบ 1 เดือน ท าให้สะดวกในการติดต่อการ

เปล่ียนแปลงการเข้าเวรล่วงหน้า 

5.1 ขอ้จ ากดัของระบบ 

1. ระบบยังไม่สามารถรองรับการเข้าเวรจ านวนหลายๆ ที่ได้พร้อมกนั  

2. ระบบสามารถตรวจสอบได้เฉพาะการยืนยัน Username, Password และรูปถ่ายเข้าเวร ซ่ึง

ไม่สามารถตรวจจับใบหน้ายืนยันตัวตนขณะบันทึกเข้า – ออกเวรได้แบบ Real Time ได้ ซ่ึงหาก

ต้องการให้ตรวจสอบใบหน้าเพ่ือยืนยันตัวตนได้ต้องพัฒนาระบบเพ่ิมเติม ด้วยระบบสแกนใบหน้า 

Face Scan System 

3. หากมีการเข้าเวรหลายสถานที่พร้อมกัน จะท าให้สับสนการรายงานข้อมูลเน่ืองจาก

ระบบไม่สามารถระบุแสดงพิกดัสถานที่เข้าเวร 

 

 



5.2 ขอ้เสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะของการพัฒนาระบบบริหารจัดการเวรรักษาความปลอดภัยกรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและอวกาศกลาโหม เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลไปวิเคราะห์ วางแผนการรักษาความปลอดภัยด้าน

ความม่ันคงให้เกดิให้เกดิประโยชน์สงูสดุ สรุปได้ดังน้ี 

1. ควรมีการพัฒนาระบบให้สามารถยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า เพ่ือความสะดวกและ

รวดเรว็ย่ิงขึ้น 

2. ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้รองรับการเข้าเวรทุกหน่วยขึ้ นตรง  ในสังกัด

กระทรวงกลาโหม ตลอดจนรองรับการเข้าเวรหลายสถานที่พร้อมกัน เช่น คลังอาวุธ กองรักษาการณ์ 

อาคารส านักงาน  

3. ระบบควรสามารถแจ้งพิกดัแผนที่สถานที่เข้าเวรได้เพ่ือยืนยันต าแหน่งการเข้าเวรที่แน่

ชัด  
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